CENÍK příslušenství CARRIER 2014
Platný od 2.1.2014

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Cena bez
DPH (Kč)
Přídavné teplovodní topení Helios 2000 s ventilátorem(do ložného objemu cca 10 m³)
30.000,Přídavné teplovodní topení Xeros 4200 s ventilátorem(do ložného objemu cca 25 m³)
35.000,Přídavné teplovodní topení Zenith 8000 s ventilátorem(do ložného objemu cca 45 m³)
38.000,Připojovací kabel k elektropohonu 230V nebo 400V (10 m)
1.500,Zásuvka k elektropohonu 230V + 4 m kabel integrovaná do př. nárazníku (SET)
1.900,Zadní kryt a střešní montáž jednotek Zephyr 30S a XARIOS 150 až 350 , VIENTO (jen střešní montáž)
1.900,Kryt hadic výparníku (MXS 850) pro jedn. XARIOS 200 /300 a VIENTO 200/300
1.800,Integrované topení XARIOS, VIENTO - dodané z výroby
viz ceník jednotek Maxi
Integrované topení XARIOS - dodatečné namontování (nelze provést u Vien!)
18.400,Dveřní senzor - zajistí vypnutí ventilátorů a jednotky při odevření dveří
4.500,Reduktér napětí 12/24 V pro Zephyr, Xarios a Viento
7.500,Prodlužovací kit pro zadní výparníky jednotek Xa rios Mt
4.500,Spodní montáž jednotky Xarios a Viento (pevnostní předúpravu provedede dodavatel nástavby
20.000,Pro řadu ZEPHYR, XARIOS a VIENTO

Pro řadu SUPRA
Nádrž 90 l s palivoznakem - šíře 750 mm
Nádrž 90 l s palivoznakem - šíře 400 mm
Plochá vertikální nádrž 75 l s palivoznakem (kontejnery, vým ěnné nástavby)
Přídavné vysokovýkonné topení (vodní + elektrické) verze NORDIC (nutno objednat z výroby)
Odhlučnění verze SILENT max. 62 dB (nutno objednat z výroby )
SAS senzor - pro kontrolu vstupní teploty vzduchu (pro zvlášť citlivé zboží)
Vyhřívání palivové soustavy
Vodotěsná skříňka pro ovladací panel (pro přívěs)
Kontrolní panel pro dvě nebo tři komory (u verze Mt)
Pro řadu MAXIMA a VECTOR
Nádrž na 200 l s palivoměrem - s jedním nalévacím hrdlem (vpravo)
Nádrž na 200 l s palivoměrem - s dvěma nalévacími hrdly (vlevo a vpravo)
Odhlučnění jednotky MAXIMA - zvýhodněná cena
Odhlučnění jednotky VECTOR - zvýhodněná cena
SAS senzor - pro kontrolu výstupní teploty vyfukova ného vzduchu (pro zvlášť citlivé zboží)
Regulované přepoušt ění vzduchu v dělící příčce
Vyhřívání palivové soustavy
Kontrolní panel pro dvě komory (u verze Mt) - vnější
Kontrolní panel pro tři komory (u verze Mt) - vnější
Pro všechny řady
Venkovní teploměr pro vizuální kontrolu - Dual view, vč. montáže (2 hod.)
Monitorovací digitální panel pro kontrolu jednotky v kabině tahače COLDTouch vč. montáž

12.600,15.000,30.600,49.500,63.000,5.800,9.000,5.400,19.000,Cena bez
DPH (Euro)
640,760,100,376,220,1.800,340,672,712,DPH (Kč)
13.500,22.000,-

Záznamníky bez mikrotiskárny

Dataloggery RO xxx - bez displeje , k umístění do nákladového prostoru
RO 110 ECO - prostorový, s vnitřním čidlem, vlastní montáž, přesnost ± 0,6°C
(obsahuje: kalibrační list, baterii, start/stop magnet, suchý zip)
RO 110 - prostorový, s vnitřním čidlem, vlastní montáž, přesnost ± 0,2°C
(obsahuje: kalibrační list, baterii, start/stop magnet, suchý zip)
Dataloggery SO xxx - s displejem , k umístění do nákl. prostoru nebo kabiny
SO 110 ECO - prostorový, s vnitřním čidlem, vlastní montáž, přesnost ± 0,6°C
SO 110 - prostorový, s vnitřním čidlem, vlastní montáž, přesnost ± 0,2°C
SO 111 - do kabiny řidiče, s jednou sondou, bez montáže, přesnost ± 0,2°C
SO 121 - do kabiny řidiče, s dvěma ext. sondami, bez montáže, přesnost ± 0,2°C
SO 122 - s vnitřní a externí sondou, bez montáže, přesnost ± 0,2°C
(všechny obsahují: kalibra ční list, baterii, start/stop magnet, suchý zip)
SET - obsahuje: USB adaptér(pro přenos dat do PC) + software na CD
SET k záznamníkům RO xxx a SO xxx
- držák dataloggeru RO 110 (ECO) a SO 110 (ECO) na stěnu se zámkem
Cena montáží záznamníků RO 111 a SO 111 (délka sondy + typ vozidla:
Sonda s kabelem délky 2/5/10/15 m
Vpichovací sonda ø 3,4 x 120 mm
Montáž záznamníku na
Dodávkové vozidlo
Nákladní vozidlo (pevná kabina)
Nákladní vozidlo (sklopná kabina)
Cena kalibrace záznamníků:
Kalibrace jednoho přístroje u dodavatele (dle ČSN EN ISO/IEC 17025) na nový p řístroj
Kalibrace jednoho přístroje u akreditované kalibrační laboratoře na nový přístroj
Příplatek u akreditované kalibrační laboratoře za druhou a další sondu
Přenosný (kapesní) přesný teploměr:
C 011 - přenosný, přesnost ± 0,2°C
Vpichovací /nebo závrtná/ sonda potravinářská s čidlem na kabelu 1 m

Cena bez DPH
(Kč)

2.400,3.000,2.500,3.800,3.600,3.800,3.800,cena + 1.000,400,350,-/450,-/
550,- /650,1.070,1.000,1.500,2.000,550,990,250,3.300,1.950,-

Záznamníky s mikrotiskárnou a displejem (ceny včetně sond a montáže)
T PRINT G 0221E - do kabiny vozidla vč. sondy a montáže (4 hod.)
DATACOLD 250 R (1 sonda, umístění do kabiny řidiče*, vč. sady na upevnění)
DATACOLD 250 T (1 sonda, venkovní umístění - návěsy, přívěsy)
Druhá sonda s kabelem 12
Druhá sonda s kabelem 20
DATACOLD 500 R (2 sondy, umístění do kabiny řidiče*, vč. sady na upevnění)
DATACOLD 500 T (2 sondy, venkovní umístění)
DATACOLD 100 (1 sonda, bez mikrotiskárny a displejes USB, venkovní/vnitřní montáž)
Dveřní senzor - zajistí vypnutí záznamníku teploty a jednotky při odevření dveří (kit)
Modulové rozšíření záznamníku DC500 pro připojení on-line GPS/GPSR/GSM
Infra kabel k propojení DC 250/500 s uživatelským P C (kabel, software, redukce USB)
* lze výhodně využít volný radiový profil v kabině vozidla (DIN profil)

16.900,23.500,24.500,1.000,1.300,38.000,39.000,14.500,6.000,kontaktujte nás
8.400,-

TELEMATICKÝ SYTÉM

Systém COLD TRANS -online sledování vozu (pomocí technologie GPRS)

Cena bez DPH
(Kč)

DataCOLD 500 R (vnitřní) vč. modulů GPRS/GPS a magnetické antény
DataCOLD 500 T (venkovní) vč. modulů GPRS/GPS a komunikační antény
Moduly GPRS/GPS (v případě potřeby upgradu zázn. DataCOLD 500)
Anténa k přenosu dat

47.000,47.000,19.200,2.250,-

Jednorázová platba zařízení zákaznického účtu
Jednorázový poplatek za zřízení účtu

4.100,-

Komunikaci zajiš ťuje firma CARRIER vč. datové SIM karty (4MB)
Měsíční platba za sledované vozidlo (paušál)*

882,-

Komunikaci zajiš ťuje firma CARRIER - vlastní datovou SIM kartu si dodá zákazn
Poplatek za využití serveru
Automatické hlášení alarmů (email nebo sms)
Služby spojené s využitím map
Automatické zasílání reportů (ve formě pdf nebo xls)

150,55,55,85,-

* paušál obsahuje automatické hlášení alarmů, služby spojené s využitím map a automatické zasílání
reportů
V uvedených cenách je započtena montáž, uvedení do provozu, doprava do ČR, bankovní a celní výlohy.
Na jednotky je poskytována záruku 2 roky (u návěsových jednotek - dle upřesnění) !! Záruka může být podomluvě
individuálně rozšířena a to v souvislosti s originálními servisními programy "Golden Cold" typu Full servis (opravy a
údržba prováděné v rámci pravidelných paušálů) - uživatelsky výhodné - kontaktujte nás !!

Platnost ceníku je do vydání ceníku nového

